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ÁLTALÁNOS TULAJDONSÁGOK

Kiváló minôségû fehér dolomitot és
mûanyag kötôanyagot tartalmazó, fel-
használásra kész, optimalizált összeté-
telû, pasztaszerû anyagok. A már ha-
gyományosan ismert, szórható Brep-
lasta mellett az LF típus kézi felhordásra
alkalmas, igen finom szemcséjû, un.
könnyített változat.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Felületi hibák javítására, illeszkedési hé-
zagoknál végsô felületkiegyenlítésre és
felületképzésre alkalmasak beltérben,
beton, habarcs, ill. gipszkarton felülete-
ken. Nem vizes helységekben és
mennyezeteken vékonyvakolatként
önállóan is alkalmazhatók.

Fûtetlen, ill. vizes helyiségek (pl. fürdô-
szoba) falfelületeinek glettelésére a
Breplasta termékeket nem javasoljuk. 

Kisebb felületi hibák vékony rétegben
történô javításakor, vagy ha különösen
sima felület készítése szükséges, a leg-
jobb eredmény az LF típus használatá-
val érhetô el.

Alkalmazási elõnyök

– fehér szín
– kiváló tapadás
– egyszerû, szórás esetén különösen

hatékony felhordás
– könnyû kenhetôség
– jó páraáteresztô-képesség
– önálló – akár mintázott – felületképzé-

si lehetôség

Alkalmazási feltétlek

A glettelendô felület szilárd és megfele-
lôen rögzített, tiszta és légszáraz le-
gyen. A felhordás + 5°C fölötti hômér-
sékleten történhet. Csak belsô térben,
gipszfelületekre max. 75% relatív pára-
tartalomig használhatók.

FELHASZNÁLÁS

Elôkészítô mûveletek 

A felület síkjából kiálló egyenetlensége-
ket szüntessük meg.

Portalanítás után a felületi hibákat, mé-
lyedéseket Breplastával javítsuk ki.

A gipszkarton elemek közötti nagyobb
illeszkedési hézagokat megfelelô hé-
zagtömítô anyaggal töltsük ki. Ügyel-
jünk arra, hogy az elemek találkozásá-
nál kiálló élek, sarkok ne forduljanak elô.
Az illesztéseknél az elsô Breplasta ré-
tegre fektessünk papír takarócsíkot, és
még egyszer gletteljük át.

Az ajtókereteket, ablakokat, stb. szórás
elôtt fóliatakarással védjük.

Felhordás

A Breplasta LF csak kézi, a Breplasta
alaptípus kézi felhordásra és gépi szó-
rásra egyaránt alkalmas. A kézi felhor-
dás fém-spatulyával történik, technoló-
giája megegyezik a hagyományos
glettelésével.

A szóráshoz airless szórógép használa-
ta, valamint célszerûen egy zsákürítô
hengeres nyomószerkezet szükséges.

Breplaszta®, Breplaszta LF®

Beltéri glettanyag

MINÔSÉGTANÚSÍTÁS, MEGFELELÔSÉG IGAZOLÁS: 
ÉMI ÁLTAL JÓVÁHAGYOTT KEMIKÁL-MF 100-83 (BREPLASTA)

…a szakértô szakipar

MÛSZAKI ADATOK

Jellemzô Breplasta Breplasta LF

Sûrûség (g/cm3) kb. 1,8 kb. 1,2

pH kb. 9 kb.  9

Nem-illó anyag tartalom (%)
kb. 52 kb. 46

Száradási idô (20 °C, 50% rel.nedv. 1 mm) kb. 3 óra

Tapadószilárdság (Mpa)       0,9 >1,1

Max. rétegvastagság        kb.4 mm kb.3 mm



GYÁRTMÁNYISMERTETÔNK

LEGJOBB TUDÁSUNK SZERINT,

2004. NOVEMBERÉBEN KÉSZÜLT, 

ÉS AZ ÚJABB ISMERTETÔ

MEGJELENTETÉSÉIG ÉRVÉNYES.

A VÁLTOZTATÁS JOGÁT

FENNTARTJUK!

VEVÔSZOLGÁLATUNK

SZEMÉLYES, ÍRÁSBELI ÉS

TELEFONI ÉRDEKLÔDÉS ESETÉN

IS KÉSZSÉGGEL AD

FELVILÁGOSÍTÁST. 

FELHÍVJUK SZÍVES FIGYELMÉT,

HOGY A TERMÉK

FELHASZNÁLÁSÁVAL

KAPCSOLATBAN GARANCIÁLIS

IGÉNYEK CSAK A JELEN

KIADVÁNY ELÔÍRÁSAINAK

BETARTÁSA ESETÉN

ÉRVÉNYESÍTHETÔK.

AZ ESETLEGES NYOMDAI 

HIBÁKÉRT FELELÔSSÉGET 

NEM VÁLLALUNK.

MEGFELELÔSÉG IGAZOLÁS: 

A 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM

EGYÜTTES RENDELET SZERINT:

SZÁLLÍTÓI MEGFELELÔSÉGI

NYILATKOZATTAL

GYÁRTJA:

KEMIKÁL ÉPÍTÔANYAGIPARI RT.

ÉPÍTÉSI MÛGYANTAGYÁR

4254 NYÍRADONY, 

SZÉCHENYI ÚT 105.

Termékismertetôinket és aktuális árlistánkat megtekintheti 

a WWW.KEMIKALRT.HU. és a WWW. KEMIKÁLRT.HU címen is

A felület simítása a szórás utáni 10-40
perc között a legmegfelelôbb.

A munkaeszközök száradás elôtt vízzel
tisztíthatók.

A száradási idô a körülményektôl (hô-
mérséklet, relatív páratartalom, a lég-
mozgás erôssége, a felület szívóképes-
sége, alkalmazott rétegvastagság) je-
lentôsen függ. Száradás után a felület
matt, fény - és foltmentes. 

A jjaavvííttááss csiszolással és utángletteléssel
végezhetô.

A csiszolt felület pormentesítés után ta-
pétázásra, festésre alkalmas.

A szórt felület simítás nélkül – különösen
mennyezeten – rusztikus hatást biztosít.

Önálló felületképzésként a Breplastát
teddy – hengerrel felhordva – igény sze-
rint – változatos, egyedi felületi struktú-
rák is kialakíthatók.

EGÉSZSÉG- ÉS
KÖRNYEZETVÉDELEM

Gyengén lúgos kémhatásuk miatt fel-
használáskor védôkesztyû, valamint a
felület – fôként fejmagasság feletti – csi-
szolásakor, illetve szórás esetén védô-
szemüveg használata javasolt. A por
belégzését kerüljük. 

Nem tûzveszélyes, a kémiai biztonság
tekintetében veszélyesnek nem minô-
sülô, megjelölésre nem kötelezett ké-
szítmények. 

CSOMAGOLÁS, 
TÁROLÁS, SZAVATOSSÁG

Csomagolás

A Breplasta 27 kg-os egységekben,
mûanyag zsákban, az LF típus 3,6 kg-
os kiszerelésben, mûanyag vödörben
kapható. 

Tárolás

Tárolásuk eredeti, bontatlan csomago-
lásban, + 5 – +25 0C közötti hômérsék-
leten, fagymentes helyen történjék.

Tárolási szavatossági idejük az elôírt tá-
rolási körülmények között a gyártástól
számított 12 hónap.

Breplaszta

Fajlagos anyagszükséglet (kg/m2):

Breplasta Breplasta LF  

Gipszkartonon felületkiegyenlítésre: kb. 0,55 kb. 0,35

Felületképzésre 1mm-es rétegvastagságban: kb. 1,8 kb.  1,2


